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Referat af bestyrelsesmøde d. 13-07-2021. 
 

Dagsorden:  

A. Konstatering af fremmødte Til stede: Birthe, Erling, Erik, Uffe og Regnar 

Afbud: Marianne, Mogens, Carl og Steve 

Ikke mødt:  

 

B. Gennemgang og underskrift af 

referater fra tidligere møder 

 

Underskrift af referat fra bestyrelsesmøderne d. 27/04  

og 25/05. Referenten underskrev samtidig referatet fra 

generalforsamlingen d. 26/06. 

C. Orientering/meddelelser fra 

formanden  

Birthe orienterede om seneste nyt fra DGA vedr. et evt. 

salg af golfanlægget. Der arbejdes pt. stadig på opgaven. 

Vi hører nærmere. 

Apropos forsikring ift. frivillige er Curt i færd med at 

undersøge gældende regler. 

 

D. Meddelelser fra øvrige besty-

relsesmedlemmer og udvalg: 

 

Baneudvalg  

                                                     

 

 

 

 

 

Uffe kunne berette at der arbejdes på at flytte bænkene  

ved drivingrange samt opsætte tavle med ”færdselsreg-

ler” samme sted. 

Der forsøges dannet et team til vedligehold af bunkers på 

9 Hulsbanen. 

Det nye tordenskur ved Hul 18 er opsat.  

Det undersøges om der kan åbnes for trolleykørsel over 

broen ved Hul 15. 

  

Sponsorudvalg/Erhvervsnet-

værk  

 

 

Erling orienterede om EDC i Asnæs som en ny mulig 

sponsor. Der er aftalt et møde. 

Apropos sponsormatch planlægges afholdt d. 18/08. 

 

Sponsornet har fremlagt et nyt kontraktudkast vedr. 

fortsættelse af Erhvervsnetværket. Sponsorudvalget 

indstiller til en fortsættelse.  

 

Juniorudvalg  

 

 

Udvalget holder sommerferie til og med august måned. 

DGC afholder i samarbejde med DGU et juniortræf d. 

12/09.  

 

Sportsudvalg  

 

 

IAB. 

 

Begynderudvalg  

 

 

Mogens har haft input vedr. tirsdagsklubben og indhold 

om samme med i seneste infobrev. 

 

Rekrutteringsudvalg  

 

 

Funnel First har i år givet godt 60 leads. Aktiviteterne er 

afsluttet for i år.  

DGC er tilmeldt Spil med dag søndag d. 15/08.  

Erik undersøger muligheder og priser for FaceBook 

annoncering af langdistancemedlemskaber. Først og 

fremmest rettet mod de omkringliggende klubber, hvor 

medlemmerne har svært ved at finde ledige spilletider. 
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Dagsorden:  

Klubhus mv. 

 

 

IAB. 

 

Restaurant  

 

 

IAB. 

 

IT/Hjemmeside 

 

 

IAB. 

 

Turneringsudvalg  

 

 

Næste turnering er Pro’ens Open ved Steves Golf 

Akademi, der afholdes søndag d. 18/7 som gunstart. 

Tilmeldingen er åben i Golfbox.  

Yderligere er der i juli måned SEGAF turneringen d. 24. 

og 25. ligesom vi skal afholde DGU D-Tour 5. afdeling 

lørdag d. 31.  

 

Eventudvalg  

 

 

Sommerfesten d. 7/8: Erik har udarbejdet en A3 poster til 

opslag i klubhuset. Tilmeldingen åbner i Golfbox mandag 

d. 19/7, ligesom der ophænges tilmeldingsliste for ikke 

golfspillende ledsagere i klubhuset. 

 

E. Meddelelser  IAB 

 

F. Økonomi og regnskab  Der er pt. ro omkring økonomien, hvor vi følger 

budgettet. 

 

Evt. 

 

 

 

Årets golfvogn blev drøftet og besluttet.  

Frivilligmatch fastsættes til d. 9/10. 

Birthe og Carl følger op på Players 1st (tidl. Golfspilleren i 

Centrum). 

Når det nye tordenskur er færdiggjort inviteres sponsor til 

en lille fotoseance med henblik på input til ugeavisen, 

infobrev og hjemmeside.  

 

Næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde d. 26-07-2021 
Ref.: RJ 

 
 

  

10/08 kl. 18:30 i klubhuset  
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Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen 

Nr. Aktion Ansvarlig Deadline Status 

1 Kontakt til DGU (Michael Jürgensen) vedr. juniorarbejdet. Carl 23-03-2021  

2 Drøfte muligheder for opstartstræning for 

regionsgolfspillerne. 

Marianne 23-03-2021 I gang 

3 Ny model for sponsordag. Erling, Erik 

og Carl 

01-08-2021  

4 Opfølgning på Golfspilleren i Centrum (Players 1st) Birthe/Carl 10-08-2021  

5 Kontakt Sponsornet vedr. opstart af Erhvervsnetværket Erling 09-05-2021  

6 Flytte bænke på drivingrange/opsætte færdselsregler Uffe 01-08-2021  

7 Ny kontrakt med Sponsornet Erling 10-08-2021  

8 Bunkerteam til 9 Hulsbanen? Uffe 10-08-2021  

     

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


